
التعبري بكان الدالة  كنتم خير أمة أخرجت للناس )) ((باهللا من الشيطان الرجيم؛ قال اهللا تعاىل:  أعوذ: الشيخ
  .على املضي ؟

: يعين الشيخالزمن املاضي؛ وقيل: أا ال تعمل عمل املاضي؛ يف فيها قوالن: قيل: الدالة على املضي : الطالب
وهم  ))خير أمة ((كنتم ماضي كيف يقول: أا دالة على زمن طيب على القول األول  ن؛ازمأا ال تدل على 

  آخر األمم ؟ 
  ؛ الثاين على قول: الطالب
   ن كان ما تدل على الزمان إمنا تدل على حتقق اتصاف امسهما خبربها .: على القول الثاين أالشيخ

يف علم اهللا السابق على يعين  كنتم )) ((: أي يف علم اهللا الشيخ: اهللا سبحانه وتعاىل؛  معل أي يف: الطالب
  خلق السموات واألرض.

  . ؟ املعىنما موقعها مما قبلها يف  تأمرون )) ((مجلة : الشيخ
  تعليلية؛ : الطالب
   ؟ إخراجهاهل املراد مجيع الناس أو أخرجت للناس يف زمن  أخرجت للناس )) ((قوله عزوجل: : الشيخ

  يف مجيع الناس؛ : الطالب
يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت  ((ذا أشكل علينا قوله تعاىل يف بين إسرائيل: إذا قلت : الشيخ

  ؟ عليكم وأني فضلتكم على العالمين ))
  يعين على الذين سبقوا عليهم؛ أو زمنهم؛ : الطالب
  عاملني ؟ أو عاملي زمام ؟ وعلى هذا التأويل يكون املراد بال: الشيخ

  عام أريد به اخلصوص؛  من كانوا قبل بين إسرائيل.: الطالب
  يكون عاما أريد به اخلصوص ؛ أحسنت .: الشيخ
   أهل الكتاب من هم ؟ ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم )) ((قوله تعاىل: : الشيخ

   اليهود والنصارى؛: الطالب
  من أيش ؟  لكان خيرا لهم )) ((: الشيخ

  خريا هلم من الكفر؛ : الطالب
  خريا هلم من الكفر ؟ طيب.: الشيخ
ولو آمن أهل الكتاب لكان  (( كيف يا سلمان يقول خريا هلم من الكفر والكفر ال خري فيه إطالقا ؟: الشيخ



  .  خيرا لهم ))
  م من الكفر؛ : خريا هلالطالب
فهل يف الكفر  ,عليه يف أصل املعىنطيب املعروف أن اسم التفضيل يدل على اشرتاك املفضل واملفضل : الشيخ
  خري ؟

: الشيخهلم من الكفر؛  اأي خري  ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم )) ((اآلية:  ,ال ليس فيه خري: الطالب
  الكفر ما فيه خري أصال ؟  طيب

  يعين ما فيه نسبة ؟ : الطالب
  نعم؛ : الشيخ

  فيه نسبة؛  إذا ما :الطالب
  فيه النسبة ؟وجيعل  (( خيرا لهم ))يقول : طيب كيف  يخ:شال

  هذا الكالم يظنون أم على علم بالكتاب أو عندهم دين ؛ : الطالب
  عندهم خري؟ قال يعين مثل ما : الشيخ

  : نعم عندهم خري.الطالب
أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا  ((قوله تعاىل: من اخلري مثل ليس فيهم  ...اسم التفضيل قد يأيت : الطالب

   وأحسن مقيال ))
 ((لطرف املفضل عليه منه شيء كقوله تعاىل: ذا أن اسم التفضيل قد يأيت وليس يف اإذا اجلواب على ه: الشيخ

  إطالقا . مع أن يف النار ال خري يف مستقرهم أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا ))
   بالغية يف هذا ؟النكتة الما هي : الشيخ

  ماذا ؟  يف: الطالب
   ؟ لو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم )) ((: خريا يقول يف كونه : الشيخ

  ؛ من بقائهم على الكفرخري : الطالب
  إليه اآلية ؟ نعم حممد ؟ البالغية واملعىن الذي ترمينكتة الصحيح لكن : الشيخ

عندهم كتاب فاهللا تعاىل يقول إذا كنتم تدعون أن عندكم علم أن هم ملا كانوا يدعون أم على علم و : الطالب
  وأنكم أصحاب الكتاب فآمنوا كأنه يأمرهم يعين؛ 

  يعين كأنه يوخبهم على عدم اإلميان ألم لو كانوا صادقني يريدون اخلريية فاإلميان خري.: الشيخ



   يا خالد مثل من ؟ ))هم المؤمنون (( من: الشيخ
   بن سالم وأيب بن كعب من اليهود؛ مثل عبد اهللا: الطالب
  عبد اهللا بن سالم من أين ؟ : الشيخ

  من اليهود؛ : الطالب
  ومن النصارى ؟ : الشيخ

  النجاشي؛ : الطالب
  مثل النجاشي طيب .: الشيخ
  عبد املنان معناها ؟  أكثرهم الفاسقون )) ((قوله: : الشيخ

   ؛ ...العظمى يعين الغالبية : الطالب
  ما املراد بالفسق ؟ : الشيخ

   الكفر.: الطالب
  هل يأيت الفسق مبعىن الكفر ؟ : الشيخ

  نعم يأيت؛ : الطالب
  املثال ؟ : الشيخ

   ومن لم يحكم بما أنزل اهللا فأولئك هم الفاسقون )) ((يف قوله تعاىل: : الطالب
  ؟ إذا ما فيه دليل ؟  الظالمون )) (( : ويف آيةالشيخ

  فرقوا ينب هذا؛  العلماءشيخ : الطالب
معناه أن كل وصف يتنزل على وصف من األحوال أو أا أوصاف على حال واحدة  : العلماء فرقوا هلالشيخ

  وكل كافر فهو ظامل وكل كافر فهو فاسق ؟ 
   : فهد ؟الشيخ

   وأما الذين فسقوا فمأواهم النار )) ((قوله تعاىل: : الطالب
   ؟ يف مقابل: الشيخ

المأوى نزال بما كانوا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات  ((: الذين آمنوا : يف مقابلالطالب
   يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار ))

أظن هذا الذي  وكذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم ال يؤمنون )) (( :طيب أحسنت: الشيخ



   مخسة من اآلية األخرية. أخذنا الفوائد ؟ .وقفنا عليه
كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف  ((بسم اهللا الرمحن الرحيم؛ من فوائد هذه اآلية الكرمية: 

أنه كلما ازداد اإلنسان أمرا باملعروف ويا عن املنكر كان خريا من غريه؛ وتنهون عن المنكر وتؤمنون باهللا )) 
  ويضعف بضعفه .ألن املعلق على وصف يقوى بقوته 

وهذا  خير أمة )) ((ومن فوائد هذه اآلية: أن العامل أو أن العاملني يتفاضلون ؛ من أين يؤخذ ؟ من قوله: 
(( ال يستوي  :واضح؛ وتفاضل العمال بتفاضل األعمال أليس كذلك ؟ وتفاضل األعمال ثابت بالكتاب والسنة

ي سبيل اهللا بأموالهم وأنفسهم فضل اهللا المجاهدين القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون ف
فهذا تفضيل العامل لفضل العمل؛ وهذا مذهب أهل السنة  بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة ))
  العمل . يد وصفه بالطاعة وينقص حبسب ما معه منواجلماعة أن اإلميان يزيد وينقص؛ وأن العامل يز 

  مهية األمر باملعروف والنهي عن املنكر .ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أ
ديد بأهل الكتاب حيث كفروا برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مع أم يدعون أم يريدون ومن فوائدها: التن

  اخلري ولو كانوا صادقني يف إرادة اخلري لكانوا يؤمنون بالرسول صلى اهللا عليه وسلم .
  من هو مؤمن ومنهم من هو الفاسق وهم األكثر، األكثر الفاسقون . ومن فوائد هذه اآلية: أن من أهل الكتاب

 منهم المؤمنون )) ((فإن قال قائل: هل معىن ذلك أن أهل الكتاب املوجودين اليوم مؤمنون ؟ ال؛ وهلذا قال: 
يعين اإلميان املعروف وهو اإلميان مبحمد صلى اهللا عليه وسلم؛ ومل يقل: منهم مؤمنون؛  ,وأل هنا للعهد الذهين

يعين اإلميان املعهود عندكم أيها املسلمون وهو اإلميان برسول اهللا صلى اهللا عليه  (( منهم المؤمنون ))قال: 
  وسلم .

وهو كذلك؛ والقليل منهم آمن ويؤمن  ومن فوائد هذه اآلية: أن أكثر أهل الكتاب فاسق مارق خارج عن الدين؛
  باهللا . ونيوجد أناس من أهل الكتاب يؤمنحىت اآلن، حىت اآلن 

اخلطاب للنيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه لن يضروكم ))  (( لن يضروكم إال أذى )) ((مث قال اهللا تعاىل: 
لن يضركم أهل الكتاب إال أذى؛ أي  ,يعود على أهل الكتاب يضروكم )) ((املتمسكني ديه؛ والفاعل يف 

ل؛ فمنهم من قال: إا اختلف املفسرون فيها هل هي استثناء منقطع أو استثناء متص إال أذى )) ((قوله: 
متصل ألن هذا هو األصل يف االستثناء، األصل يف االستثناء أن يكون متصال ؛ وعلى هذا الرأي يكون استثناء 

 عضو أو أخذ مال  ضرر أذى؛ ليس ضرر عدوان حسي ببرتن يضروكم إاليف اآلية شيئا من احلذف تقديره: ل
وإمنا هو أذى؛ وذلك بأن يسمعوكم ما تكرهون؛ بالتوبيخ واالستهزاء وما أشبه ذلك؛ هذا إذا قلنا إنه استثناء 



  ليس الضرر الذي يطلق عليه اسم ضرر. لكنه ,متصل؛ والشك أن األذى نوع من الضرر
كم، ولكن ستثناء هنا منقطع؛ وعلى هذا القول يكون املعىن: لن يضروكم ولكن يؤذونوالقول الثاين: أن اال
إن الذين يؤذون اهللا ورسوله لنعهم اهللا في الدنيا  ((لزم منها الضرر؛ وهلذا قال اهللا تعاىل: يؤذونكم؛ واألذية ال ي

ويف احلديث  يضروا اهللا شيئا ))إنهم لن  ((م يؤذون اهللا ورسوله؛ وقال اهللا تعاىل: فأثبت أ واآلخرة ))
   فالضرر منتف عن اهللا. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ) (القدسي: 
 (األذية حاصلة؛ ومن أمثلتها قوله تعاىل يف احلديث القدسي: الشيخ: حاصلة ، الطالب: واألذية ؟ الشيخ: 

جانبك رجل قد أكل بصال أو ثوما إىل  ويوضح هذا أنه لو صلى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر )؛
ء منقطع, وهو وإن كان فإنك تتأذى برائحته ولكن هل يضرك ؟ ال، ال يضرك؛ وهذا القول أصح أن االستثنا

ذى ستصربون عليه واألذى ليس هذا يف البالغة؛ لن يضروك ولكن األ ,لكنه أعلى يف البالغةخالف األصل 
  لن يضروكم إال أذى )) . (( بضرر:

  ؟ ي منسوخة خاصة مبا كان قبل النسخعامة إىل يوم القيمة أو ه ن قال قائل: هل هذه اآلية حمكمة,فإ
  فاجلواب: األول .

ومعلوم أن  ,أشد األضرارمن فإن قال قائل: يرد على دعواكم أن املراد األول أن اليهود يعملون بنا اليوم ما هو 
  خرب اهللا تعاىل ال خيلف؛ فما اجلواب ؟

مثل ما كان عليه النيب صلى اهللا على للنيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه ومن كان  أن نقول: اخلطاباجلواب 
عليه وسلم وأصحابه فلن يضره اليهود وال النصارى؛ أما أناس يعتقدون الدين اإلسالمي دين رجعية وختلف 

يضروم باألذى القويل والفعلي ويبدلونه بغريه من القوانني الرجعية الوضعية فهؤالء ال يكتب هلم النصر و 
وإال فإن كالم اهللا سبحانه وتعاىل ال خيلف أبدا؛ لكن قوم يقاتلون قتاال جاهليا مبنيا  ,واالقتصادي وبكل شيء

على أيش؟ على القومية املتمزقة وبدين باطل مضاد لدين اهللا فهؤالء ال يستحقون النصر؛ ولذلك كانت اليهود 
ما يفعلون من به يفعلون فإم ومن ال يقدرون  ,من يقدرون على الفعل ببدنه فعلوا ,اآلن يفعلون األفاعيل بنا
كما هو معروف؛ وحينئذ تبقى اآلية حمكمة غري منسوخة، باقية إىل يوم القيمة؛ لكن   ,املضار االقتصادية العاملية

ة من وعدوا ذا الوعد انتفاء الضرر موقوف على وجود شرطه وهو أن نطبق سري فاملشروط يتوقف على الشرط، 
  وهم ؟ النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه .

يعين لو فرض حصل بني املسلمني بني أهل الكتاب قتال ولو  وإن يقاتلوكم يولوكم األدبار )) ((مث قال: 
 إال في قرى محصنة أو من وراء جدر ))جميعا يقاتلونكم  ال (( :األدبار، ولو األدبار ما ميكن يستقرون



ن اخلطاب كما عرفتم ملن ؟ للرسول صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه ومن كان على مثل هدي الرسول صلى ولك
عندنا شرط وجواب؛ الشرط املقاتلة؛ واجلواب: تويل  إن يقاتلوكم يولوكم )) ((اهللا عليه وسلم وأصحابه؛ طيب 

م ـ يفرون يولون األدبار؛ علليهم ـ واهللا أل أن يصل أول سهم إاألدبار؛ فهم مبجرد ما حيصل بيننا وبينهم لقاء وقب
زام ؛ ألن املنهزم يويل االأي جيعلون األدبار تليكم وهو كناية عن أيش؟ عن  يولوكم األدبار )) ((ل: وهنا يقو 

ظهره املنهزم منه؛ أليس كذلك ؟ وهلذا قال عبد اهللا بن الزبري رضي اهللا عنه حينما حوصر يف مكة قال متمثال أو 
  قال:منشدا 

  لومنا     ولكن على أقدامنا تقطر الدماء ؛دمى كُ ولسنا على األعقاب تُ  
  الذي تقطر الدماء على أقدامه مقبل؛ والذي تدمى أعقابه مدبر.

مث  ثم ال ينصرون )) ((حذفت منها النون ألا وقعت جوابا للشرط؛ قال:  ويولوكم األدبار )) ((طيب قوله: 
 يولوكم األدبار ))و  ((فيها النون وهو حمل إشكال ألن مث حرف عطف  صرون ))وال ين ((للمهلة والرتاخي؛ 

نقول: مث هنا ليست للعطف ولكنها  نامعطوف عليه؛ واملعطوف على ازوم أيش؟ يكون جمزوما؛ ولكن
ألدبار يولوكم ا ((لالستئناف والتقدير: مث هم ال ينصرون؛ والبد من هذا التقدير ألنه لو كانت عطفا على قوله: 

يقاتلوننا جلزمت ولقيل: مث ال ينصروا؛ وحينئذ يفسد املعىن، يفسد املعىن؛ ألنه لو كان انتفاء النصر عنهم حني  ))
لو قالوا يولوكم الشيخ: نعم؛ الطالب: معنا يا آدم ؟  مم ينتصرون بعد ذلك؛ أنتألمكن لقائل أن يقول: إ

األدبار مث ال ينصر؛ لصار انتفاء النصر مقيدا مبا إذا قاتلونا؛ ولكن األمر ليس كذلك هم ال ينصرون أبدا سواء 
فتبني اآلن أن مث هنا ليست عاطفة ولكنها  ضربت عليهم الذلة )) ((قاتلونا أم مل يقاتلونا؛ وهلذا قال: 

  على منصوب وال على جمزوم.تعطف ة مبتدأ ا؛ مل والفعل بعدها مرفوع ألا مجل ,استئنافية
ة والقوة والصرف وما أشبه ذلك؛ فمعىن نصرتك يعين ما هو النصر؟ النصر هو املنع ثم ال ينصرون )) ((وقوله: 

  هذا هو معىن النصر؛ فهؤالء ال ينصرون أبدا. ,صرفت عنه عدوه؛ وأيدته وقويته
سلمني وبني النصارى وبني املسلمني وبني اليهود فنصر النصارى ولكن قد يقول قائل: إنه جرت حروب بني امل
وخرب اهللا عزوجل ال ميكن  ,مجلة خربية ال ينصرون )) ((ملة اجلعلى املسلمني ونصر اليهود على املسلمني و 

  ؛ فما هو اجلواب ؟ هخالفإ
وما من الدهر على املسلمني أبدا؛ أما األول فإن من العلماء من قال: إن هذا يف اليهود؛ وأن اليهود ما انتصروا ي

ومل يقم  ,نظريالبل من هزمية إىل هزمية، هزموا يف املدينة، بنو قينقاع وبنو النظري وبنو قريظة؛ وهزموا يف خيرب بنو 
تتعرض له اآلية؛ ولكننا  ية خاصة باليهود؛ أما النصارى فلمهلم قائمة أمام املسلمني؛ وبناء على هذا نقول: إن اآل



جبواب أصح من هذا نقول: اخلطاب للمسلمني حني كانوا ميثلون اإلسالم بالعقدية والقول والفعل وهم يف جنيب 
هذه احلال سينصرون على اليهود والنصارى واوس وسائر الكفار؛ فهمتم ؟ وحينئذ ال يشكل، ال يشكل علينا 

ألن القتال مع اليهود يف  ,على العربوال يشكل علينا تسلط اليهود  ,تغلب النصارى الصليبيني على املسلمني
راية العروبة قتال جاهلية، قتال طائفة لطائفة ال لدين؛ بل رمبا هم يعتقدون أم يقاتلون للدين، يعتقدون إن 

إىل يوم القيمة؛ فهم يقاتلون واثقني بوعد اهللا؛ وموسى قد قال هلم:  األرض املقدسة اليت كتب اهللا هلم مكتوبة هلم
فهم يقولون األرض أرضنا بنص قول نبينا؛ فنحن  دخلوا األرض المقدسة التي كتب اهللا لكم ))يا قوم ا ((

سينا وما , ملا دخلوا نقاتل للوصول إىل أرض كتبها اهللا لنا؛ ويذكر أنه ملا كانت هزمية عام سبع وستني ميالدي
ويبكي ألنه رجع إىل  ,يسجد عليه واحد من اجلنود يأخذ الرتاب ويقبله مثالاستولوا عليه من بالد العرب صار 

  ؛ قومية بائسة طائشة فال خري فيها أرضه اليت وعد؛ فصاروا يقاتلون عن عقيدة؛ أما عن
هود مل تقم هلم قائمة بعد أن الوجه األول: أن ذلك خاص باليهود وأن الي واب عندنا على وجهني؛طيب إذا اجل

وا بعد ذلك من خيرب؛ والقول الثاين: أن املراد اليهود أجل هللا عليه وسلم من املدينة مثهم الرسول صلى اأجال
  والنصارى لكن بشرط أن يكون املقابل هلم يقاتل لإلسالم لتكون كلمة اهللا هي العلياء .

بل  ,فيها قراءتان ضربت عليهم الذلة )) ((قوله:  ما ثقفوا )) عليهم الذلة أين تضرب ((مث قال عزوجل: 
م بدل من عليهِ  الذلة )) مِ عليهِ  ((هاتان القراءتان؛ والثالثة:  م ))عليهُ  ((والثانية:  )) مُ عليهِ  ((ثالث قراءات: 

  طيب.م؛ فصار اهلاء فيها قراءتان: الضم والكسر؛ وامليم فيها قراءتان: الضم والكسر؛ عليهُ 
الذي  الفلوسلى ومسى ذلك ضرباً كالضرب ع ,من الذي ضرا ؟ اهللا عزوجل ضربت عليهم الذلة )) ((وقوله: 

رب يكون فيه ما تعرفون الفلوس ؟ النقد احلديدي هذا, معروف, هذا إذا ضُ يبقى منطبعاً ال يزول مبسح األيدي، 
ضرب, اسم الضارب مثال يف الدولة الفالنية, أو بيان أن هذا نسبته نصف قرش, قرش أكثر أقل, هذا ضرب 

  ميكن أن تتغري. مافكأن هذه الذلة مطبوعة عليهم ألنه ينطبع ما يتغري, 
لةُ (( وقوله:  ا تدل على ذلة معينة خمصوصة, لَ عْ على وزن فِ  )) الذقال ابن مالك:ة, وهي ختتلف عن الذل أل  

      ةوِفْعَلة هليئٍة كِجْلس     ةوفـَْعَلة ملرة كَجلس
يعين ِجْلَسة معروفة،  ,تقول: جلس فالن ِجْلسة األسدعلى وزن ِفْعلة أي: ذلة خمصوصة كما  ةِذل على كل حال 

فكما أن النقش  )) ُضرَِبْت َعَلْيِهمُ (( خترج من قلوم؛ ألنه قال:  ماذلة ـ والعياذ باهللا ـ ؟ هي هذه الِذلة طيب ما 
  يف السكة املضروبة ال يتحول وال يزول فكذلك هذه الذلة.

عندي: أين ما مكتوبة أين وحدها, كذا عندكم ؟ والقاعدة أا متصل بعضها ببعض, مقرونة  )) َأْيَن َما ثُِقُفوا(( 



َواقْـتـُُلوُهْم (( تعاىل: وجدوا, قال اهللا  :يعين )) َأْيَن َما ثُِقُفوا(( أينما, لكن ما عليه املصحف قاعدة قدمية, قوله: 
من بين إسرائيل أيضا فهؤالء اليهود والنصارى  هم،حيث وجدمتو  :] يعين191[البقرة:  )) َحْيُث ثَِقْفُتُموُهمْ 

  يف أي مكان كانوا من األرض فهم أذالء؛ ألن اهللا ضرب عليهم الذلة. ,ضربت عليهم الذلة
  الة ال تكون الذلة مضروبة عليهم.ففي هذه احل .)) ِإال ِبَحْبٍل ِمَن اللِه َوَحْبٍل ِمَن الناسِ (( : لكن يقول

حبل من اهللا  اإلسالم الكائن من اهللا, وهو اإلسالم, ألن ,املنجي من هذه الذلة السبب يعين: من اهللا احلبل
يعصم به اإلنسان نفسه وأهله وماله, وعلى هذا يكون املراد حببل اهللا هنا أيش ؟ اإلسالم, ألن احلبل هو السبب, 

  أي بسبب من اهللا وهو أن يسلموا فتزول عنهم الذلة. 
هللا العهد, العهد الذي يكون بني املسلمني وبني هؤالء الكفار, يبقون عندنا يف ظلنا وحراستنا وقيل املراد حببل ا

  ألم معاهدون أهل ذمة. 
فاملراد به األمان الذي جيري بني الرجل الواحد واملأسور مثال, وذلك أننا إذا  (( وحبل من الناس ))وأما قوله: 

( من دخل بيته مكة:  فتحه, كما قال النيب صلى اهللا عليه وسلم حني حاربنا بلدا وفتحناه فإن لنا أن جنري أهل
هذه إجارة خاصة, اإلجارة العامة أن يكون بيننا وبينهم عهد ال يتعدون علينا وال نتعدى عليهم وال  فهو آمن )

دة وما أشبه حيموننا وال حنميهم, وهذا كما يوجد يف الوقت احلاضر يف العهود الدولية, كعهد ميثاق األمم املتح
  ذلك .
واليهود يؤذون املسلمني من مجيع النواحي, فهل يشمل هذا  (( لن يضروكم إال أذى )): يقول اهللا تعاىل: السائل
  ؟ ...الضرر 
ويضروم بالقتل واجلرح وسيب املال وما أشبه ذلك,  ,: مسعتم كالمه ؟ يقول: إم اآلن يؤذون املسلمنيالشيخ

  ا لعرفه, لكن يبدو أنه كحل عينه بشيء من النوم.شكال ؟ وأظن أن آدم لو كان يقظاإلفما هو املخرج من هذا 
: ذكرنا أن هذه اآلية خاصة بالنيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه, وهذا ال يكون إال ملن اتصف ديهم, الطالب

  دي النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه, وأما من اتبع غري ذلك فله الذلة.
  أحسنت. أعرفت ؟: الشيخ
  مثال ؟ : بس الضررالسائل
: الضرر احلاصل اآلن من اليهود أن غريهم من الكفار على املسلمني ألن املسلمني أنفسهم ما قاموا الشيخ

  أنتم أيها املسلمون ومن على شاكلتكم, هذا الفرق . )) لن يضروكم ((بالواجب, واهللا يقول: 
ليه وسلم بضرر عظيم يف غزوة أحد, وحني موته مات بأثر السم من : شيخ أمل يصب النيب صلى اهللا عالسائل



  اليهودية, وأيضا يف غزوة بين املصطلق أصيب يف عرضة وأهله, فهل ختلف الشرط ؟ 
  : ال, نقول هل تضرر بذلك ؟ الشيخ
  : نعم تضرر.السائل
  : بأي شيء ؟الشيخ
  ة أحد.: أثر السم وجده يف قلبه, وأيضا كسرت رباعيته يف غزو السائل
  : من الذي يقابله ؟الشيخ
  : املشركون.السائل
   : وهذا ؟ يف اليهود والنصارى أهل الكتاب.الشيخ
  ؟ ...: السائل
(( ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن : ال, اهللا يقول: الشيخ

   . يضروكم إال أذى ))
  مثل الطبع على القلب ؟تكون  وضربت عليهم الذلة ))(( : هل معىن الذلة يف قوله: السائل
  : نعم, الضرب معناه الطبع على القلب .الشيخ
: كما يذكر أهل التاريخ يف غزوة مؤته كان الذين يقاتلون الروم وهم النصارى أغلبهم من الصحابة ومع السائل

  ذلك نكل م, كما هزموا ؟
: صحيح, لكن مساه الرسول صلى اهللا عليه وسلم فتحا, ملا احناز م خالد رضي اهللا عنه إىل اجلبل الشيخ

فسماه فتحا, صحيح أن منهم من قتل ال شك يف  ( ثم أخذها خالد بن الوليد ففتح اهللا عليه )وسلموا قال: 
   ها.هذا القتل لن يضرك, ألنه ينتقل من دار إىل أعلى منإن هذا, ولكن قد نقول 

ان بعض املعارك ك  ,تقابل الروم يف الشامتذهب اجليوش عندما كانت عمر و  بعد أيب بكر ,غريهاأقول : السائل
  ن ؟ يهزم فيها املسلمو 

ميكن يضروم إال أذى, حىت الضرر احلاصل قد يكون  ما: نعم لو هزموا, لكن معىن اآلية تدل على أنه الشيخ
  ة والغلبة دائما, ميكن حيمل على هذا. مبنزلة األذى, يعين ما يكون النتيج

ين وغريهم إذا قدروا االستثناء أن يكون متصال, ودائما نرى املفسر : شيخ قلنا إن االستثناء األصل فيه السائل
  لكن ؟ـ لكن, هل هذا ضابط مطرد أن االستثناء املنقطع يقدر ما بعده بـ املنقطع أتوا ب

  : أي نعم.الشيخ



  يقدر حبرف غري لكن ؟: أال ميكن أن السائل
  : ألن لكن هي اليت لالستدراك, واالستثناء املنقطع استدراك .الشيخ
  : هل يدخل يف اليهود والنصارى الشيعة واملنافقني على تعدد أجناسهم يف أذيتهم للمؤمنني ؟السائل
يؤذوم  واذا كان: على كل حال املنافقون يؤذون املؤمنني بال شك, لكن هل يؤذوم بالقول والفعل, إالشيخ

  بالقول والفعل على وجه فيه الضرر محلت اآلية على قوم آخرين ال يضروم إال أذى .
  إذا كانت املقاتلة مجاعية أو إذا كان اإلنسان منفردا ؟ ...: الضرر الذي السائل
قيقي وقاتلناهم فإم سالم احلحنن املسلمني على اإلاجتمعنا : ال الظاهر خمالفة مجاعية, يعين مثال لو أننا الشيخ

  علينا. ينصروا لن
  ؟ ...: لو قاتل شخص مبفرده السائل
  : ما التزم اهللا به .الشيخ
, حىت ذكرنا أم بينهم يدل أنه ما تكون فيه مقاتلة(( وإن يقاتلوكم يولوكم األدبار )) : شيخ يف قوله: السائل

  ؟ ...يهربون مع أول سهم يصل إليهم قد 
  الفاعل من ؟  (( وإن يقاتلوكم يولوكم األدبار ))؟  : اخلطاب ملنالشيخ
  : اليهود .السائل
  : هؤالء أمامه عرب .الشيخ
  (( ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا )).: أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم, قال اهللا تعاىل: الشيخ

وهو ؟ اهللا عز وجل, فأمه للعلم به,   ,)) مل يبني الضارب ولكنه معلوم ضربت عليهم الذلة قوله تعاىل: ((
لكن من طريقة القرآن أن األشياء غري و مع أن اهللا هو الذي خلقهم,  (( وخلق اإلنسان ضعيفا ))كقوله تعاىل: 

املرغوبة يعرب اهللا عنها بصيغة الفعل املبين للمجهول, خبالف األشياء املرغوبة فيعرب عنها باسم الفاعل, كقوله 
  .ال ندري أشر أريد بمن في األرض أم أراد بهم ربهم رشدا )) (( وأناتعاىل: 

 من الكتاب أهل املراد هل ولكنالضمري يعود على أهل الكتاب,  (( ضربت عليهم الذلة ))طيب هنا يقول: 
 بعض وقال. باليهود خاص إنه: بعضهم فقال العلم أهل هذا يف اختلف ؟ باليهود خاص أنه أم والنصارى اليهود
 آَمنَ  َوَلوْ (( ه: قول يف املذكورين الكتاب أهل على يعود عليهم الضمري ألن العموم؛ واألصل عام، هو بل: العلماء

 أنه ُقدر وإذا والنصارى، اليهود من الكتاب أهل على يعود الضمري: فنقول] 110: عمران آل[ )) اْلِكَتابِ  َأْهلُ 
 مضروبة الذلة أن فاألصل وإال ,األصل خالف فهو يقتضيه، لسبب ذلك فإمنا األوقات من وقت يف عز هلم صار



  .عليهم
لةُ  َعَلْيِهمُ  ُضرَِبتْ (( : وقوله م تعاىل اهللا أن: أي اإلهانة، مبعىن هنا الذلة )) الذأها.  

 َأْينَ ((  :الزائدة )) ما( ( عمومها ويؤكد األمكنة، عموم على أيضاً  تدل مكان ظرف: أين )) ثُِقُفوا َما َأْينَ (( و
  .عليهم مضروبة الذلة فإن وجدوا مكان اأمي يف يعين وجدوا، مبعىن )) ثقفوا(( و ,)) ثُِقُفوا َما

   .)) الناسِ  ِمنَ  َوَحْبلٍ  اللهِ  ِمنَ  ِبَحْبلٍ  ِإال (( : تعاىل قال
ومسي السبب حبًال ألنه يوصل إىل املقصود كما يوصل احلبل إىل املقصود فيما لو أدىل احلبل هو السبب, 

قال بعض أهل العلم: إن احلبل من احلبل من اهللا ما هو ؟ بئر مثًال، فإنه يتوصل به إىل املقصود،  يفاإلنسان دلوه 
فيكون املراد باحلبل  ,أذالء إال أن يسلموا، فهم وفيه النصر اهللا هو اإلسالم؛ ألن اإلسالم فيه العزة وفيه الظهور

من اهللا اإلسالم، فإذا أسلموا ارتفعت عنهم الذلة، وقيل: املراد باحلبل من اهللا الذمة، يعين أن يكونوا من أهل 
الذين بيننا, جيب وذلك أن اإلسالم حيمي أهل الذمة ويدافع عنهم، وهلذا جيب علينا بالنسبة ألهل الذمة  ,الذمة
ايُتهم ممن يعتدي عليهم يف ماٍل أو دٍم أو عرٍض؛ ألم حتت رعايتنا وهم يبذلون لنا اجلزية ما مل ينقضوا محعلينا 

 الذمة، فإن نقضوا الذمة فإم يعودون كاحلربيني يـُْقَتلون النتقاض عهدهم، فصار املراد باحلبل من اهللا على قولني:
  صار الناس فيه على قولني:

  نه اإلسالم.إقول: 
 . نه الذمةإقول الثاين: وال


